
รายงานการประชมุคณะผูบ้ริหาร 
ครัง้ที ่  1๕ / 2555 

วนัพธุที ่  12   ธนัวาคม   2555 
เวลา   13.30   น. 

ณ   หอ้งประชมุสภาเทศบาลตาํบลรษัฎา  ชัน้ 5    
---------------------------- 

ผูม้าประชมุ 
 1. นายภูดทิ รักษาราษฏร ์ นายกเทศมนตรตํีาบลรัษฎา 
 2. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี   
 ๓. นายเดชาคน ี ลีลานนท ์ ปลัดเทศบาล  
 ๔. นางจนัทิพย์ ย่ิงดํานุน่ รองปลัดเทศบาล   
 5. นางพวงรัตน์ พรมคง ผู้อํานวยการกองคลัง   
 6. นายณรงค ์ หะนุกูล ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๗. นางสุจิตรา ชลิตตานนท ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
 ๘. น.ส.สุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 ๙. นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 10.นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว 
 11.นางขนิษฐา เจียมสกุล หน.ฝ่ายอํานวยการ 
 12.นายนิพิฐ เจริญการ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 13.นายสมชาย ตันติพิทยกุล หน.ฝ่ายการโยธา 
 14.นางสมทรัพย์ แซ่หลิม รก.หน.ฝา่ยปกครอง   
 15.น.ส.จนัทิมา เตชะรังสรรค ์ พยาบาลวิชาชีพ 6ว  (แทน) 
 

ผู้ไมม่าประชมุ 
 1. นายสนทรรศน ์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรี   
 2. นายสุทัศน ์ หงษ์บุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 3. นายธนนท ี อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 4. น.ส.ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ  
 5. นางภักดินนัท ์ คําธร หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 1. นายวินจิ เสมาตระกูล ประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  
 2. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา  
 3. นายสุรกิจ โสฬส ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา  
 4. นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร 6ว  
 5. นางพิกุล คณาพิสิฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ  4  

เริม่ประชมุเวลา   13.30  น. 
 

 นายภดูิท   รักษาราษฏร ์  นายกเทศมนตรี    เป็นประธานในที่ประชุมฯ   ดําเนนิการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงันี้ 
 

/ระเบยีบวาระ... 
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ระเบยีบวาระที ่1         เรือ่ง   ทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 

นายภดูทิฯ - ปลัดฯ มีเร่ืองใดบ้าง  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน ฯ - โครงการอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน  มีเทศบาลรษัฎาแห่งเดียว  ในการนาํร่องของ 
  3  ทอ้งถิน่  ในพ้ืนที่กระทู้และถลาง  เสร็จโครงการแล้วไม่ได้ดําเนนิการต่อ  เพราะ 
  ไม่มีเงินแต่ในพ้ืนที่รัษฎา   ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน  หมูท่ี่ 2   และทาง 
  เทศบาลให้การสนบัสนุนต่อเนื่องในบางส่วน  ซ่ึงสามารถเข้าชิงรางวัลในระดับเขต 
  ระดับภาคและระดับประเทศ  ในระยะเวลา  90  วัน  ให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องเก็บเอกสาร 
  รูปภาพต่าง ๆ ไว้ด้วย 
  - โครงการวันผู้พิการ  ขอขอบคณุแม่บ้านทุกคน  และผู้ประสานงานทุกคน 
  - ผู้ใดมีเร่ืองทีจ่ะแจ้งให้ทราบ 
 

น.ส.สบุงกชฯ - วันนี้  ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน ร่วมโครงการศึกษาความต้องการด้าน 
ผอ.กองการศึกษาฯ การบริการทางวิชาการของสถาบันวิจัยพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภฎัภูเก็ต   
  วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ต้องการศึกษาความต้องการของชุมชนในดา้นบริการ 
  วิชาการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   มีสาขาวิชาที่เปิดสอน  50  กว่าสาขาวิชา   
  โดยให้สํารวจความต้องการของชมุชน  ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือ 
  อย่างไร  ซ่ึงทางรองอธิการบดีฯ อยากทราบว่าในชุมชนของเรามีกิจกรรมอะไรเดน่ 
  บ้าง  ในเรื่องอาชีพเข้ามาช่วยเสริม  หรือกิจกรรมบางอย่างที่ยังไม่เกิดข้ึน เป็นความ 
  ต้องการของชุมชน  ซ่ึงในที่ประชมุ  เนน้เร่ืองประชาคมอาเซียนในปี 2558   หาก 

  ทางมหาวิทยาลัย  ต้องการทราบข้อมูลจริงให้มาใน  ช่วงที่จดัทําประชาคมหมู่บ้าน 
  เพ่ือให้สถาบันวิจยัฯ   ได้ชีแ้จงกบัชุมชนโดยตรงและสอบถามความต้องการ   
  เพ่ือนําข้อมูลเข้าแผน  และทาง กศน.เข้าร่วมประชุมด้วย และต้องการให้เทศบาล  
  เชิญทาง กศน.เข้าร่วมด้วย  ซ่ึงในการดาํเนนิการต่าง ๆ  ควรเน้น ความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน   และไดพู้ดคุยกับทางฝีมอืแรงงานจังหวัดภูเก็ต   ได้จดัทาํโครงการวิสาหกิจ 
  แรงงานชุมชน   เป็นการสร้างฝีมอืแรงงานสํารองไว้    ในลักษณะจัดอบรมเก่ียวกับ 
  ผู้ประกอบการต่าง ๆ  เช่น   ช่างซ่อมแอร์   ก่อสร้าง  ฯลฯ   อบรม  40 วัน  หาก 
  ผู้ประกอบการต้องการสามารถติดต่อไปได้  ในพ้ืนที่รัษฎาประชาชนมีความต้องการ 
  อบรมก็จะจัดให้มีการอบรมให้ฟรี  ซ่ึงเป็นโครงการที่ด ี

 

มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2         รบัรองรายงานการประชมุคณะผูบ้ริหาร   ครัง้ที ่  14/2555   
  เมือ่วนัองัคารที ่ 27  พฤศจกิายน  2555 
 

มตทิีป่ระชมุ - รบัรองรายงานการประชมุฯ 
 
ระเบยีบวาระที ่3         เรือ่ง   ตดิตามงาน 
 

นายภดูทิฯ 1. สาํนกัปลดัเทศบาล     
ประธาน ฯ    

 
/นางสจุติราฯ... 
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นางสจุติราฯ 1.1 รายงานการตดิตามความกา้วหนา้การแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นของ 
หน.สํานักปลัดฯ ประชาชน 
  - ขอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ระหว่างวันที่  19 – 30 พฤศจกิายน 2555   รวม  34  เร่ือง    
  (กองช่าง 24 เร่ือง, กองสาธารณสุขฯ 5 เร่ือง, สํานักปลัดเทศบาล 5 เร่ือง)  
  รายละเอียดตามเอกสารทีแ่จกในทีป่ระชุม 
 

นายภดูทิฯ - ลําดับที ่12  ได้ทําหนังสือส่งหลายคร้ังแล้ว  งานนิติกรดาํเนนิการถึงข้ันตอนใด  
ประธาน ฯ แล้ว  บ้านที่สร้างในหมู่บ้านณัฐกมล 
 

นายเอกชัยฯ - ข้อเท็จจริงนา่จะไม่ตรงกัน  ทีร้่องเรียนน่าจะเป็นหมู่บ้านเทพบรีุ  หมู่บ้านณัฐกมล 
นิติกร  ยังไม่เห็น  เร่ืองที่ผ่านมายังนิติกร มีเร่ืองต่อเติมก่อสร้างบ้านในหมูบ่้านเทพบุรีเท่านัน้   
  ส่วนณัฐกมลยังไม่ได้ผ่านนิติกร 
 

นายณรงคฯ์ - ลําดับที ่16, 17  ผู้ร้องขอความอนุเคราะห์  และได้ประสานงานกับผู้ร้องฯ และ 
ผอ.กองชา่ง ผู้ร้องฯ ขอดาํเนนิการเอง  และได้แจ้งตอบกลับผู้ร้องฯ ดาํเนนิการเอง  
 

นายภดูทิฯ - สํานักปลัดฯ  รายงานเพ่ิมเติม 
ประธาน ฯ  
 

นางสจุติราฯ 1.2 ขอรายงานการบริการชว่ยเหลอืประชาชน  งานปอ้งกนั  ในระหวา่งวนัที ่
หน.สํานักปลัดฯ 1-11 ธ.ค. 2555    
  - มีเหตุเพลิงไหม้  2  คร้ัง  คอื 
  1. วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2555  ณ  ร้านอาหาร  VIP  บริเวณตลาดนดั 3 กอง 1 
  สาเหตุมาจากการทําอาหาร 
  2. วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2555  ณ  หน้าโรงเรียนเกาะสิเหร่  เกิดไฟไหม้มิเตอร์ไฟฟา้   
  สาเหตุ  ไฟฟ้าลัดวงจร 
  - การบริการฉีดล้างถนน  จาํนวน  6  คร้ัง 
  1. วันที่ 1 ธ.ค. 2555  ล้างถนนบริเวณตลาดถึงสามแยกไก่ย่าง ถนนรัษฎานุสรณ์ 
  2. วันที ่3 ธ.ค. 2555  ล้างถนนหน้าโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
  3. วันที่ 6 ธ.ค. 2555  ล้างถนนบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฉีดพรมฝุน่ 
  ซอยก่ิงแก้ว 
  4. วันที่ 8 ธ.ค. 2555  ล้างถนนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเกาะสิเหร่และฉีดล้าง 
  ถนน บริเวณโรงเรียนบ้านกู้กู 
  5. วันที่ 8 ธ.ค. 2555  ให้บริการน้ํา  แก่ชมุชนอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 

นายภดูทิฯ - ฝากให้ช่วยดูแลในซอยก่ิงแก้ว เร่ืองการพรมน้าํบนถนนด้วยในชว่งหน้าแล้ง 
ประธาน ฯ  
 

มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 

นายภดูทิฯ - ต่อไปเชิญ  กองคลัง 
ประธาน ฯ  
 

/2. กองคลัง... 
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  2. กองคลัง 
  2.1 รายงานสถานะการคลัง 
นางพวงรัตนฯ์  - รายงานสถานะการคลัง ปี 2556  มีรายรับประมาณ 49,257,703.- บาท   
ผอ.กองคลัง ซ่ึงเป็นรายรับที่จดัเก็บเอง  เชน่  ภาษีต่าง ๆ  ภาษีจัดสรรเงินอดุหนุนที่ได้รับจาก 
  ส่วนกลาง  รวมเงินเดือนครู  ค่าอาหารเสริมนม  ซ่ึงได้รับอุดหนนุจากส่วนกลาง   
  เป็นเงิน  20,800,000.- บาท เศษ  (ซ่ึงเป็นเงินของกองการศึกษาและกอง 
  สาธารณสุขฯ บางส่วน  เป็นรายจา่ยตามภารกิจถา่ยโอน  ไม่สามารถนํามาใชจ้่าย 
  ทางอืน่ได้) 
  มีรายจา่ยประมาณ   11,000,835.- บาท    
 

นายภดูทิฯ - ควรมีการแยกยอดเงินที่สามารถใช้จา่ยได้จริง ขณะนี้มียอดเงินเท่าใด 
ประธาน ฯ   
 

นางพวงรัตนฯ์  - ขณะนี้มียอดเงินอยู่  29 ล้าน  ใช้จา่ยไปแล้ว  11  ล้าน  คงเหลือ  18 ล้าน  
ผอ.กองคลัง เป็นคา่ใชจ้่ายประจํา เชน่ เงินเดอืน  ค่าน้ํา  คา่ไฟฟ้า 
 

  2.2 การปฏบิตังิานพัสด ุ   
  - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
 

นายภดูทิฯ - โครงการเข่ือนมะลิแก้ว  ให้ทําหนังสือยกเลิก 
ประธาน ฯ - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนทีน่าหลวง  ในวันที่  14  ธ.ค.  2555  ผู้รับจา้ง 
  เข้ามาพบ  โดยให้ต้ังกรรมการเจรจาด้วย 
 

นางพวงรัตนฯ์ - โครงการที่ 1 จะให้ยกเลิก หรือให้ดําเนินการต่อ 
ผอ.กองคลัง 
 

นายภดูทิฯ - โครงการที่ 1 ใช้เวลานานหลายเดือน  ให้ผู้อํานวยการกองชา่ง ชี้แจงรายละเอยีด  
ประธาน ฯ  
 

นายณรงคฯ์ - จะประสานงานกับผู้รับจา้ง  จะดําเนินการอย่างใดต่อ  ซ่ึงหมู่บา้นศรีสุชาติ 1 
ผอ.กองชา่ง ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง  แต่ยินยอมให้ก่อสร้างเป็นสนามเด็กเล่น  ในส่วนของสนาม 
  กีฬาฟุตบอลใช้ประโยชน์ได้เฉพาะส่วนบุคคล  ขอประสานงานกับผู้รับจ้างอีกคร้ัง 
 

นายภดูทิฯ - ให้ผู้อํานวยการกองช่าง ประสานงานผู้รับจา้ง  
ประธาน ฯ  
 

นายวนิจิฯ - โครงการสนามฟุตซอล หมู่ที ่5  ทางหมูบ่้านฯ ไม่ต้องการ  ทางหมู่บ้านต้องการ 
ประธานสภาฯ ก่อสร้างเป็นสนามเด็กเล่นหรือลานเอนกประสงค ์
 

นางพวงรัตนฯ์ - โครงการที่ 6 ทําบนัทึกแจ้งนายกฯ ยกเลิกโครงการหรือไม่ 
ผอ.กองคลัง 
 

นายภดูทิฯ - ให้ปรับราคาใหม่  หากยกเลิกประชาชนได้รับความเดอืดร้อน  ให้ปลัดฯ ชีแ้จง  
ประธาน ฯ รายละเอียด 
 

 
/นายเดชาคนฯี... 
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นายเดชาคนฯี - การจัดซ้ือจดัจ้าง  หลังจากทีไ่ด้ดําเนินการไปแล้วนั้น  ไม่มีผู้รับจ้าง  ตามระเบยีบ 
ปลัดเทศบาลฯ พัสดุ ให้ลดเนื้องานลงให้สามารถดําเนินการจ้างได้  แต่ลดเนือ้งานแล้ว  กระทบงาน 
  ไม่สมบูรณ์  ให้เพ่ิมจํานวนเงิน  โดยใช้เงินสะสม และประกาศดําเนินการใหม่  แต่ 
  ปัญหาคือ  ผู้รับจ้างไม่มาย่ืนซอง  จึงทาํให้ไม่ทราบราคาทีแ่ทจ้ริง  ฝากกองชา่งและ 
  งานพัสดุในการประกาศฯ คร้ังต่อไป  ขอให้ผู้รับจา้งมาย่ืนซองด้วย 
 

นายภดูทิฯ - โครงการก่อสร้างระยะทางส้ัน  ไม่ควรทําด้วยแอสฟัลท์ติก  ไม่คุม้ค่า ฝากกองชา่ง 
ประธาน ฯ ด้วย 
 

นายอมัพรฯ - โครงการที่ 9 และ 10  สามารถนํามารวมกันได้  ให้ผู้รับเหมามเีนื้องานเยอะ  และ 
รองประธานฯ โครงการที่ 10 ควรให้นําเข้าสภาฯ  ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงทาํเฉพาะถนน คูระบายน้าํ 
  ไม่ต้องทํา  ไมท่ราบว่ากองช่างดาํเนนิการได้หรือไม่ 
 

นายณรงคฯ์ - โครงการที่ 10 ได้แจ้งในท่ีประชุมแล้ว  ทําเฉพาะลาดยาง  แต่การตัดราคายังไม่ได้ 
ผอ.กองชา่ง นําเข้าสภาฯ เนื่องจากทาํเร่ืองการจ่ายขาดเงินสะสม คาดว่าจะนาํเข้าสภาฯ รอบหนา้ 
  และโครงการในปี 2555  ทีค่้างอยู่  จะปรับราคาและนําเข้าสภาฯ ต่อไป 
 

นายวนิจิฯ - การประกาศต่าง ๆ  ไม่มีผู้รับจ้างมาประมูลงานหลายโครงการควรปรับเปล่ียน 
ประธานสภาฯ แก้ไขด้วย 
 

นายภดูทิฯ - ราคากลางที่กําหนด  ยึดจากราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงทาํให้งานเกิดปัญหา 
ประธาน ฯ 
 

นางพวงรัตนฯ์ - ในการดําเนนิการวิธีพิเศษ  ขอให้ได้ผู้รับจ้าง  ซ่ึงเป็นวิธีสุดท้ายแล้ว 
ผอ.กองคลัง 
 

นายนพิิฐฯ - ในส่วนของคณะกรรมการราคากลาง คือ  1. ราคาพาณิชย์จังหวัด 2. ค่าแรงใช ้
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ จากกรมบัญชีกลาง 
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - ต่อไปเชิญกองช่าง 
ประธาน ฯ 
 

  3. กองชา่ง 
นายณรงคฯ์ 1. การเร่งดําเนินการซ่อมแซมป๊ัมน้ําบริเวณซอยพะเนียง 1 
ผอ.กองชา่ง - ได้ให้ช่างเขตประเมินราคาค่าใชจ้่าย 
  2. การให้นายช่างสมชายฯ เร่งดาํเนินการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ ซอยก่ิงแก้ว 
  - ได้ทยอยดาํเนนิการในซอยต่าง ๆ 
  3. โครงการที่กําลังดําเนนิการ คอื  ก่อสร้างคูน้าํซอยกวีอุทิศ  หมู่ที่  1 ได้ดาํเนนิงาน 
  ประมาณ  60 % แล้ว 
  4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําตลาดนดั 3 กอง 1 หมู่ที่ 6 ได้ประสานงานกับ 
  ผู้รับจ้าง ซ่ึงมีผู้รับจ้างแล้ว 
 

/5. โครงการ... 
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  5. โครงการฝาตะแกรง  หมู่ที ่5 หมู่บ้านศรีสุชาติ  พบปัญหาติดขัดทีน่ิติบุคคล   
  ซ่ึงได้ประสานกับอาจารย์สมชายฯ 
  6. โครงการประปาหมู่บ้าน  ซอยตาตัน  ซ่ึงทางประปาได้ส่งเร่ืองแล้ว 
  7. โครงการประปา ซอยเทียมประชาอุดมสุข  ไดด้ําเนินการอยู่ 
  - โครงการต่าง ๆ ที่จะเข้าสภาฯ ให้ หน.แบบฝา่ยแผนฯ รายงาน 
   

นายนพิิฐฯ - มี 4 โครงการ  เป็นเงิน  57  ล้าน  ได้ตัดโครงการคูระบายน้ําแหลมหงานุสรณ์ 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ เหลือ  จาํนวน  9  โครงการ ที่นาํเข้าสภาฯ 

 

นายภดูทิฯ - โครงการ 15 วัน ทนัข่าว  ฝากโครงการวางทอ่ประปาซอยเทียมประชาอุทิศ  
ประธาน ฯ ซอยตาตัน  ซ่ึงขณะนี้ได้ดาํเนนิการ  ให้ถ่ายภาพโครงการด้วย 
 

นายวนิจิฯ - โครงการวางทอ่ประปาซอยเทียมประชาอุทิศ  อยากให้กองช่างเข้าตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ การวางท่อด้วย 
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - เชิญกองสาธารณสุขฯ  
ประธาน ฯ  
  4. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
น.ส.จนัทมิาฯ - ไม่มีเร่ืองรายงาน 
พยาบาลวิชาชีพฯ  
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - ต่อไป  กองการศึกษา 
ประธาน ฯ   
 

  5. กองการศกึษา 
น.ส.สบุงกชฯ  - จากการประชมุคร้ังทีแ่ล้ว ให้หาทีจ่อดรถสองแถว  ซ่ึงได้ที่จอดรถล๊อคที่ 2 ติดกับ 
ผอ.กองการศึกษา ที่จอดรถดูดส้วม ในบริเวณที่จอดรถดับเพลิงดา้นหลัง 
  - หน่วยงานที่ขอสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ  มี  6  หน่วยงาน  รายละเอียดตาม 
  เอกสารทีแ่จกในที่ประชุม  หากมหีน่วยงานใดจะขอสนับสนนุอีกให้แจ้ง  เพ่ือทีจ่ะ 
  สรุปข้อมูล  ในวันที่  17  ธ.ค.  2555   ซ่ึงจะต้องทําโครงการจดัซ้ือฯ   หากเกิน   
  100,000.-  บาท  จะต้องดาํเนนิการให้เสร็จทัน ก่อนวันที่  12  ม.ค.  2556 
   

นายภาวัตฯ - งบประมาณต้ังไว้  700,000.-บาท  ได้โอนไปในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
รองนายกฯ 500,000.- บาท คงเหลือ  200,000.- บาท  หากมีโครงการฯ  ให้แจ้งก่อนวันที ่
  17 ธ.ค. 2555 
 

นายอมัพรฯ - สถานีวิทยุฯ ถนนบายพาส  ควรสนับสนุนงบประมาณให้ด้วย 
รองประธานสภาฯ  
 

/นายภดูทิฯ... 
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นายภดูทิฯ - ทางสถานีวิทยุฯ ได้ทําหนังสือมาแล้ว  ซ่ึงต้องการให้เทศบาลทําส่ือฯ แต่เนื่องจาก 
ประธาน ฯ ทางเทศบาล  ไดว่้าจ้างกับ สวท.แล้ว  และงบประมาณวันเด็กได้โอนไปแล้ว  คงเหลือ 
  200,000.- บาท  ให้บริหารจัดการให้ลงตัวด้วย 
 

นายอมัพรฯ - สรุปว่าจะสนับสนุนงบประมาณให้สถานีวิทยุหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ  
 

น.ส.สบุงกชฯ  - ขออธิบาย  คอื  คุณพนิดาของงบประมาณมา  40,000.- บาท  ซ่ึงขอให้จ้างทาํ  
ผอ.กองการศึกษา ส่ือโฆษณากับสถานีวิทยุไม่เก่ียวข้องกัน เนื้องานในวันเด็ก  และไดป้ระสานงาน 
  ส่วนตัวแล้ว  หากต้องการจัดงานวันเด็กให้ทาํหนังสือแจ้งมา  เพ่ือขอสนับสนุน 
  ขอของขวัญของรางวัลวันเด็ก 
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
นายภดูทิฯ - ต่อไปเชิญกองสวัสดิการ 
ประธาน ฯ 
 

  6. กองสวัสดกิารสงัคม 
นางศิวนาถฯ  1. ประชุมเครือข่าย ในวันที่ 13 ธ.ค. 2555  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม 
รก.ผอ.กองสวัสดกิาร ชั้น 3 
  2. ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ในวันที ่ 14 ธ.ค. 2555  เวลา  13.00 น.  ณ   
  ห้องประชุม  ชั้น 3 
  3. วันที่  18 ธ.ค. 2555  มีการจัดทําแผนชุมชน หมู่ที ่2  เวลา 18.00 น. 
  4. เร่ืองการทาํ MOU  กับศาลภาค 8 มีให้ติดตามผล  2 ราย  และเรือนจาํนครศรีฯ 
  ให้ติดตามเย่ียมบา้นผู้ต้องหาพ้นจากเรือนจํา  ในซอยก่ิงแก้ว และซอยโหนทรายทอง 
  5. การเย่ียมบ้านผู้พิการ, ผู้สูงอายุ  กําหนดทุกวันพฤหัสบดี  เย่ียมเขต  1  และ 
  การเย่ียมบ้านผู้พิการ, ผู้สูงอายุ  กําหนดทุกวันศุกร์  เย่ียมเขต  2   
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่4         เรือ่งเพือ่พจิารณา 
  - ไม่ม ี
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่5         เรือ่งอืน่ ๆ 
นายภดูทิฯ   สาํนักปลดัเทศบาล 
ประธาน ฯ   1. ให้มีการสรรหาตําแหน่งพนักงาน  EMS  ของกองสาธารณสุขฯ ทั้งนี ้ 

ให้คํานึงถึงภาระค่าใชจ้่ายไม่ให้เกิน  40%  ตามที่กฎหมายกําหนด 
    2. ให้สํารวจกล้องวงจรปิดทั้งหมดในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ และสามารถใช้ไดจ้ํานวน 

เท่าใด 
/3. ให้เตรียม... 
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3. ให้เตรียมความพร้อมของเจา้หน้าที่ ในการเฝ้าระวังหากมีฝนตกหนักและ 
น้ําท่วมสามารถ ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ทนัเวลา 
- การส่งเอกสารของแต่ละกองในการประชุมสภาฯ  หากเกิดความล่าช้า   
ให้แจ้งนายกฯ ทราบ  เพ่ือทีน่ําเข้าสภาฯ ในรอบต่อไป 

 

นายวนิจิฯ   - ระเบียบวาระการประชุม หากไม่ทันให้ผลัดไปก่อน  ไมค่วรแจ้ง ในตอนเช้า 
ประธานสภาฯ   ของวันที่มีการประชุม 
 

นายอมัพรฯ - หากกําหนดวันประชุมสภาฯ เป็นวันที่ 18 ธ.ค. 2555  คาดว่าไม่ทัน ควรเล่ือน  
รองประธานสภาฯ เป็นวันที่ 25 ธ.ค. 2555  หากเกิดความผิดพลาดเกิดปัญหายุ่ง 
 

นายวนิจิฯ   - การส่งเอกสารให้สมาชิกสภาฯ  ควรส่งเอกสารให้ก่อน  7  วัน 
ประธานสภาฯ    
 

นายภดูทิฯ   - ควรมีการกําหนดให้ชดัเจนแน่นอน 
ประธาน ฯ    
 

นายอมัพรฯ - การกําหนดวันประชุมสภาฯ เป็นอํานาจของประธานสภาฯ กําหนดการประชมุ  
รองประธานสภาฯ วันที่ 1 – 30  ประธานสภาฯ ต้องการกําหนดเป็นวันที่เทา่ใด เป็นอํานาจของ 
  ประธานสภาฯ ญัตติวาระต่าง ๆ อยู่ที่ประธานสภาฯ เป็นผู้เสนอเข้าทีป่ระชุมหรือไม ่
 

นายวนิจิฯ   - เอกสารต่าง ๆ อย่างนอ้ย ควรให้ประธานสภาฯ อย่างน้อย 5 วัน 
ประธานสภาฯ    
 

นายภดูทิฯ   - มีการตรวจสอบสภาพของลิฟทห์รือไม่ 
ประธาน ฯ    
 

นางสมทรพัย์ฯ   - สัญญาได้ส้ินสุด ในวันที่ 30 ก.ย. 2555  ในปีงบประมาณ  2556  ยัง 
รก.หน.ฝา่ยปกครองฯ  ไม่ได้ดําเนนิการ 
 

    สาํนักปลดัเทศบาล 
นายภดูทิฯ   1. ให้หาผู้รับจ้างตรวจสอบควบคมุดูแลลิฟท์  และเม่ือมีการตรวจสอบแล้ว   
ประธาน ฯ   ควรมีเอกสารแจ้งหน้าลิฟท์  วันทีไ่ด้มีการตรวจสอบแล้ว 

2. ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมห้องน้ําทุกชั้น  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
 

    กองการศกึษา 
    - ให้หาแนวทางในการดาํเนนิโครงการจ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ   วิชา 

วิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  จัดทําเป็นศูนย์กวดวิชา 3 ศูนย์  โดยให้เร่ิม 
ในภาคเรียนหน้า 
 

นายภาวัตฯ   - มีเขตพ้ืนที่การศึกษามาประเมนิโรงเรียนบา้นกู้กู และได้พูดคุย คาดว่าโอกาสที ่
รองนายกฯ   ทางโรงเรียนบา้นกู้กูจะโอนมาอยู่กับเทศบาลฯ มโีอกาสสูง  และจะมีการประชุม 

คณะกรรมการอกีคร้ัง 
 

นายวนิจิฯ   - โครงการที่ทา่นนายกฯ เสนอมาเป็นส่ิงทีด่ี  การหาครูทีม่าสอน ควรหาอาจารย์ที ่
ประธานสภาฯ   ได้เกษียณอายุราชการแล้ว 

 

/นายภดูทิฯ... 
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นายภดูทิฯ   - การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ดําเนินการเสร็จแล้วหรือไม่   
ประธาน ฯ    
 

นางสจุติราฯ - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน  91  ราย  เป็นเงิน  315,000.- บาท  
หน.สํานักปลัดฯ ฝ่ายปกครองฯ  ได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอยกเว้นระเบียบฯ  
  เนื่องจากเหตุเกิดปี  2555   และขอใช้เงินในปี  2556  ซ่ึงรอหนงัสือจาก 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอยู่   และได้หารือกับรองภาวัตฯ   เม่ือทางจังหวัด 
  อนุมัติแล้ว  จะทาํพิธีแจกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

    กองสาธารณสุขฯ 
นายภดูทิฯ   1. ให้ดแูลความสะอาดพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ประธาน ฯ   2. ให้แต่งต้ังเจา้หน้าทีเ่พ่ือตรวจสอบและควบคุมการทํางาน  เชน่  การเก็บขยะ   

การตัดหญ้าตามจุดต่าง ๆ 
- ให้งานประชาสัมพันธ์ถ่ายภาพการเปิดงานโครงการประปาซอยเทยีมประชาอุทิศ,  
ซอยตาตัน, ซอยซุปเปอร์ชีป  และจัดทําภาพประชาสัมพันธ์โครงการ 15 วันทนัข่าว 

 

กองชา่ง 
    - ให้ซ่อมแซมราวบันไดทางข้ึนหนา้เทศบาลฯ 
 

นายวนิจิฯ   - ขอแจ้งร้องเรียนงานเทศกิจ  มรีถบรรทุกไม้ยาง  รถสกปรกเมื่อว่ิงบนถนนทําให้ 
ประธานสภาฯ   ถนนสกปรก  ควรหามาตรการและดําเนินการคิดคา่ปรับด้วย  เพราะเกิดปัญหามา 

ประมาณ  1  เดอืนแล้ว   
- การเก็บขยะของกองสาธารณสุขฯ  มีการบีบน้ําขยะ  และร้ือขยะขาย  มีประชาชน 
ร้องเรียนมาบริเวณซอยเคหะ 
 

นายอมัพรฯ 1. การตัดต้นไม้  ซอยเหมแก้ว  ควรดําเนนิการให้ด้วย 
รองประธานสภาฯ 2. การตัดต้นมะพร้าว  บริเวณบา้นตีน  ทีเ่ห่ียวเฉา 
  3. เร่ืองตลาด ม ี  2 ประเภท  คือ  ประเภทตลาดนั่งยอง  คอื เก็บผักมานั่งขาย, 
  ตลาดที่มีห้องเชา่ถาวร   ตลาดนดันี้เทศบาลมีอาํนาจออกใบอนุญาตให้หรือไม่   
  และตลาดในซอยพะเนียงที่เรียกกันว่าตลาดนัด  มันไม่ใช่  เพราะขึ้นป้ายไว้ว่าขาย 
  เวลา ตี  5 หัวรุง่  ถึง  22  นาฬิกา  อย่างนั้นไม่ได้  เรียกว่า  ตลาดนดั   เรียกว่า 
  ตลาดถาวร  พูดถึงตลาดถาวร  อิงถึงระเบียบข้อบังคับ เทศบาลตาํบลรัษฎา ได้ทาํ 
  เทศบัญญัติไว้  1 ฉบับ  เขียนไว้ชัดเจนต้องห่างจากสามแยกก่ีเมตร   แต่ตลาด 
  ซอยพะเนียงห่างจากไฟแดง   เกือบจะจัดต้ังไม่ไดเ้ลย   อยากสอบถามว่าออก 
  ใบอนุญาตได้หรือไม่  ซ่ึงมีนิติกรนัง่อยู่  ซ่ึงเป็นนักกฎหมายในเทศบาล  เร่ืองตลาด 
  ถาวรเทศบาลมีอาํนาจหนา้ที่ต้องทํา   แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ   ซ่ึง 
  ช่วงเวลา  17.00 – 18.00 น. มีรถติดมาก 
 

นายเอกชัยฯ   - เอกชนหรือผู้ประกอบการมีสิทธิขออนุญาต  อยู่ที่ว่าเข้าเง่ือนไขหรือไม่  ถ้าเข้า 
นิติกรฯ    เง่ือนไขข้อกฎหมายถูกต้องหมดทกุข้อก็อนุญาตได ้ หากไม่เข้าเง่ือนไขเทศบัญญัติ  

พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ 2535 กฎกระทรวงว่าด้วยเร่ืองตลาด ถ้าไม่เข้าเง่ือนไขต่าง ๆ  
ก็ไม่อนุญาตอย่างเช่นนายกฯ  พูดคร้ังแรกก่อนประชุม 
 

/นายอมัพรฯ… 
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นายอมัพรฯ - ท่านนิติกรตอบไม่ตรงประเด็น ถามว่าออกใบอนญุาตให้ได้หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ  
 

นายเอกชัยฯ   - ต้องพิจารณาก่อน เพราะมีโครงการต้ังแต่เร่ิมแรก  มีการต้ังกรรมการเข้าไป 
นิติกรฯ    ตรวจสอบ ผมเองไม่กล้าฟันธง ว่าได้หรือไม่ได้ ต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบ 

ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ก่อนตอนนีถ้ึงข้ันกระบวนการว่าเขาขอขยายเวลามาแล้ว  ปกติเรา 
ส่งให้แก้ไข  ภายใน  150 วัน  ครบเมื่อ  5 ธ.ค.  2555  ที่ผ่านมา  ล่าสุดเขาขอขยายเวลา  
60 วัน  60  วันนี้  ผมพิจารณาเสนอท่านนายกฯ ว่ากฎหมายไมไ่ด้รองรับ  ในเร่ืองการขยาย
เวลา ถ้าละเอียดคือ  เรื่องตลาดเกี่ยวกับ 2 – 3 กฎหมาย  เร่ืองแรกเร่ืองตัวอาคาร พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร  ต้องเป็นอาคารประเภทสาธารณะต้องดูก่อนว่า อาคารที่เขาขออนุญาตคร้ังแรก
ถูกต้องหรือไม่หลังจากนัน้เม่ืออาคารถูกต้อง  ระยะถอยร่อนต่าง ๆ  มาดูเทศบัญญัติเรื่องตลาด
ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยเร่ืองตลาดกําหนดเง่ือนไข  ว่าการจดัต้ังตลาดประเภทนี้   กําหนดไว้
เช่นไรบา้ง  ผมจงึฟันธงไม่ได้ว่าจะอนุญาตได้หรือไม่ได้   ต้องพิจารณาก่อนข้อเทจ็จริงที่มอียู่  
ร่วมกับคณะกรรมการเจา้ภาพหลักเป็นกองสาธารณสุขฯ  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  มีอํานาจพรอ้ม
ทั้งนายกเทศมนตรี เป็นเจ้าพนักงานในการพิจารณา เพราะผมเป็นเพียง  ผู้รู้ ที่จะเสนอความเห็น
ต่อท่านนายกฯ หากข้อเทจ็จริงที่เขาขออนุญาต เป็นประเภท 1 ไม่ได้  และหากเขาขอมาประเภท  
2 มา เราก็มาดเูง่ือนไขเขามีสิทธิที่จะขอเรา  หน่วยงานราชการต้องพิจารณาให้ได้หรือไม่ได้ไม่ว่า
จะเป็นซุปเปอร์ชปี ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในทอ้งที่รัษฎามันอยู่ในเง่ือนไขตั้งแต่แรกทั้งนั้น   หาก
ข้อเท็จจริง ผ่านข้อกฎหมายเราอนุญาตอยู่แล้ว  นีค้ือข้อชี้แจง 

 

นายภดูทิฯ   - เร่ืองตลาด, เร่ืองการศึกษา  จะมีการพูดคุยรอบนอกอีกคร้ัง 
ประธาน ฯ   - ขอปิดการประชุม 
 
มตทิีป่ระชมุ - รบัทราบ 
 

เลกิประชมุเวลา  16.10  น. 
 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางขนิษฐา   เจียมสกุล) 
                    หัวหน้าฝา่ยอาํนวยการ 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายภดูิท   รักษาราษฎร์) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
      พิกุล/ร่าง/พิมพ์  (20 ธ.ค. 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


